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Oudega, januari 2014  

 

Geachte heer… en mevrouw …,  

 

Wat is de kerk mij waard? 

Een vraag die voor iedereen een verschillend antwoord heeft. Want de waarde van 

de kerk is voor iedereen anders. Natuurlijk is de kerk de plaats waar het christelijk 

geloof wordt beleden. Maar onze geloofsgemeenschap betekent nog veel meer. 

Want wat is Oudega, Idzega, Sânfurd, Greonterp, Wolsum, Blauwhuis, Westhem 

zonder kerk?  

 

Wat missen we dan eigenlijk veel, als onze kerk, als onze Protestantse Gemeente 

Oudega e.o. er niet zou zijn! Voor bijna alle dorpsgenoten heeft onze kerk in een 

bepaalde levensfase en zeker op de kruispunten in het leven een functie.  

 

Zo’n kerk willen en moeten we niet missen maar juist met elkaar een warm hart toedragen!  

 

Een warm hart toedragen betekent óók een financiële bijdrage leveren aan het voortbestaan van de kerk, aan 

het voortbestaan van de Protestantse Gemeente Oudega c.a. We doen een dringend beroep op u om de 

waarde die de kerk voor u heeft ook kenbaar te maken in uw vrijwillige bijdrage voor het jaar 2014. Wij kunnen 

de kerk niet missen, maar de kerk kan uw bijdrage ook niet missen! Ook onze onderhoudskosten, salaris- en 

pensioenkosten, kosten voor de diensten, jeugdwerk, energiekosten en wat al niet meer stijgen. Het zou fijn 

zijn als u hier in uw toezegging voor 2014 rekening mee wilt houden en uw bijdrage wilt handhaven en indien 

mogelijk verhogen.  

 

Uw gift wordt onder andere gebruikt voor het pastorale werk: de aandacht en zorg voor mensen in nood, zoals 

bij ziekte en overlijden, maar ook bij de vreugdevolle momenten in het leven zoals geboorte en huwelijk. 

Daarnaast wordt uw gift gebruikt voor het onderhoud van de Ankertsjerke en It Beaken en voor de vieringen in 

de kerk. Op onze vernieuwde website pgoudegaswf.nl leest u wat de Protestantse Gemeente Oudega c.a. 

allemaal nog meer doet. U kunt er ook een aantal bijzondere diensten bekijken!.  

 

Uw schriftelijke toezegging voor 2014 zien wij graag via de bijlage van u tegemoet.   

 

Kunnen wij op u rekenen?  

Alvast hartelijk dank!  

 

 

Namens het college van Kerkrentmeesters 

Christien Lycklama à Nijeholt  

 

* de begroting voor 2014 is op te vragen bij onze penningmeester  

Henk Jan de Vries, Hagenadyk 63, Oudega SWF of via e-mail:  h.jdevries@hotmail.com 

 



 

Een aantal tips en overwegingen: 

 

� U tekent met onderstaande antwoordstrook geen machtiging maar een toezegging, welke u zelf moet 

overmaken via de bank, ons bankrekeningnummer is 1247.000.55 ten name van  

PG Oudega SWF inzake Kerkbalans (ons IBAN is NL70RABO0124700055) 

 

� Indien u een automatische betaling via uw bank heeft, en u wijzigt uw bijdrage, dan moet u dit 

wijzigen via internetbankieren, dan wel uw bank schriftelijk opdracht geven de automatische betaling 

te wijzigen.  

 

� Graag GEEN contant geld in de envelop doen, maar uw bijdrage via de bank overmaken.  

 

� De Protestantse Gemeente Oudega is een zogenaamde ANBI, een Algemeen Nut Beogende 

Instelling. Wanneer u uw gift in de vorm van een periodieke schenking doet welke is vastgelegd door 

middel van een notariële akte, is uw gift altijd aftrekbaar van uw inkomen ongeacht de hoogte van uw 

totale giften (dus ook als deze op jaarbasis lager dan het drempelbedrag is). Met een periodieke 

schenking  kunt u dus netto meer over houden dan bij een eenmalige schenking. De belastingwet 

vereist echter momenteel nog dat er bij deze vorm van schenking een notariële akte wordt 

opgemaakt, waarin wordt vastgesteld dat u voor een periode van tenminste 5 jaar ieder jaar eenzelfde 

bedrag schenkt. Informeer eens naar de mogelijkheden bij uw notaris, wanneer u het fiscale voordeel 

doorsluist naar de kerk, kost het u netto niets meer, maar levert het de kerk veel meer op!  

 

� Onze adresgegevens: Bijdrage Administratie College van Kerkrentmeesters,  

p/a Marijke Attema-Verhoef, Reafinne 33, 8614 AH  Oudega SWF (telefoon 0515-469 877,  

e-mail: agemarijkeattema@home.nl, BANKREKENING 1247.000.55 t.n.v. PG OUDEGA SWF 

 

 

 

 

Voor uw eigen administratie:  

 

Ik heb voor 2014  € _____________toegezegd.   Te voldoen in _____termijn(en)   

 

O jan.   O feb.   O maart   O april   O mei   O juni   O juli   O aug.   O sep.   O okt.   O nov.   O dec. 

 

U wordt verzocht onderstaande antwoordstrook in te vullen, af te knippen en in bijgevoegde 

antwoordenvelop in te sluiten. Deze wordt binnenkort bij u opgehaald.  

 

 

���� 

 

TOEZEGGING VRIJWILLIGE BIJDRAGE 

Ik ben bereid in 2014 voor het werk van onze gemeente bij te dragen een bedrag van: 

 

€___________,________    

 

Ik betaal mijn bijdrage in ________termijn(en) in de hieronder aangekruiste maand(en) 

O jan.   O feb.  O maart   O april   O mei   O juni   O juli   O aug.   O sep.   O okt.   O nov.   O dec. 

 

«Voornaam» «Achternaam» 

«Adres» 

«Postcode»  «Plaatsnaam» 

 

 

Datum: ________-__________2014  Handtekening: _________________________ 


